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5. บทคัดย่อ    

 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการให้น ้าเพ่ือผลิตเห็ดตับเต่าเชิงพาณิชย์ เขตภาคเหนือตอนบนด้าเนินการ

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 ในฟาร์มของเกษตรกรผู้ร่วมงานทดลอง ทดสอบกับมะเกี๋ยง ที่

อ้าเภอดอยสะเก็ด และมะกอกน ้า ที่อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทดสอบกับต้นพืชอาศัยชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 

โสน หางนกยูงไทย ชมพู่ มะกอก มะม่วง แค และซ่อนกลิ่น ในศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร ของส้านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 โดยปลูกเชื อเห็ดตับเต่าให้แก่ต้นพืชอาศัย และมีกรรมวิธีในการดูแลรักษา 2 วิธี คือ 1) 

ให้น ้าตามแผนการทดสอบ คือ ให้น ้าระบบสปริงเกลอร์แก่ต้นพืชอาศัยในแปลงวันละ 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 วันเพื่อ

เพ่ิมความชื นให้กับดินโดยรอบระบบรากต้นพืชอาศัย และหยุดการให้น ้า 5 วันเพ่ือให้ความชื นในดินบริเวณระบบ
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รากมีการกระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจากนั นให้น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง เพ่ือรักษาระดับความชื นในดินให้เพียงพอ 

ส่วน กรรมวิธีควบคุมหรือกรรมวิธีเกษตรกร คือ การให้พืชอาศัยได้รับน ้าแบบธรรมชาติตามฤดูกาล พบว่า 

หลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่าให้แก่ต้นพืชอาศัยชนิดต่างๆ นาน 3 เดือน ในกรรมวิธีทดสอบ พบว่าต้นพืชอาศัย

ทุกชนิดมีเชื อเห็ดตับเต่าเข้าอาศัยอยู่ในราก ตั งแต่ 20-80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีควบคุมหรือกรรมวิธีเกษตรกร มี

จ้านวนต้นพืชอาศัยที่มีเชื อเห็ดตับเต่าเข้าอาศัยอยู่ในราก ตั งแต่ 0-43 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตรวจราก หลังจากปลูกเชื อ

เห็ดตับเต่าให้แก่ต้นพืชอาศัยชนิดต่างๆ นาน 6 เดือน พบว่า ในกรรมวิธีทดสอบ ต้นพืชอาศัยมีเชื อเห็ดตับเต่าเข้า

อาศัยอยู่ในราก จ้านวน 66-100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีควบคุม ต้นพืชอาศัย มีเชื อเห็ดตับเต่าเข้าอาศัยอยู่ในราก 

20-80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่พบการสร้างเห็ดตับเต่าในพืชอาศัยชนิดใดเลย 

 

6. ค าน า 

เห็ ดตับ เต่ า (Phaeogyroporus portentosus (Berk. et Broome) Mc Nabb) เป็ น เห็ ดที่ นิ ยม

รับประทานกันมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางภาคเหนือเรียกว่าเห็ดห้าเนื่องจากพบอยู่ใต้ต้น

หว้า (ต้นห้า)  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกเห็ดผึ ง เนื่องจากสีของน ้าแกงเห็ดตับเต่าเหมือนสีของน ้าผึ ง เห็ด

ตับเต่าจัดว่าเป็นเชื อราพวกเอ็กโตไมคอร์ไรซ่า (Ectomycorrhiza, ECM) คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเชื อรากับ

ระบบรากหาอาหารของพืชชั นสูง  ซึ่งเชื อเห็ดจะมีความเฉพาะเจาะจงกับรากฝอย (rootlets) ของพืชอาศัย  ไม่

สามารถเพาะเลี ยงให้เป็นดอกเห็ดได้บนอาหารสังเคราะห์ เชื อราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่ามีมากมายหลากหลายชนิด 

ความหลากหลายของเห็ดกลุ่มนี ขึ นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และชนิดของต้นไม้ที่เป็นพืชอาศัย เห็ดราชนิดนี มีพืช

อาศัยหลากหลายชนิด แต่บางชนิดก็จ้ากัดว่าจะต้องอาศัยอยู่กับต้นไม้ยืนต้นในตระกูลเดียวกันเท่านั น แหล่งก้าเนิด

ของเชื อราพวกนี มีทั่วประเทศ สามารถอาศัยร่วมกับไม้ยืนต้น เช่นในป่า สวนสาธารณะ สวนผลไม้ และสวนป่าที่

ปลูกไม้โตเร็ว เป็นต้น มีรายงานว่าที่อ้าเภอเวียงแก่น ในจังหวัดเชียงราย  พบเห็ดตับเต่าจ้านวนมากขึ นบริเวณต้น

ส้มโอ  นอกจากนี  ยังมีรายงานการพบเห็ดตับเต่าบนพืชอาศัยหลายชนิด เช่น หว้า โสน มะกอกน ้า (ดีพร้อม, 

2546) ส้ม (อนงค์, 2542) มะม่วง ขนุน และทองหลาง (อนงค์ และอัจฉรา, 2530) ปัจจุบันเชื อรากลุ่มนี มีแนวโน้ม

ลดน้อยลงด้วยกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ส่วนพืชที่เป็นพืชอาศัยของเห็ดรากลุ่มนี ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน

หลายภูมิภาค สาเหตุจากการตัดไม้ท้าลายป่า และการปลูกพืชใหม่ทดแทน ซึ่งกลุ่มพืชที่เกิดขึ นใหม่อาจจะมิใช่พืช

อาศัยของเห็ดราที่เคยมีมาก่อน ดังนั นการสร้างระบบนิเวศและพืชอาศัยขึ นมาทดแทนจนเหมาะสม เพ่ือให้เห็ดรา

กลุ่มนี เกิดขึ นมาใหม่อย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลานานถึง 10 หรือ 20 ปี นอกจากนี การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว ท้า

ให้ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ิมตามมากขึ น เห็ดป่าประเภทเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าชนิดที่กินไดจ้ึงถูกชาวบ้าน

เก็บจากป่าไม้ใกล้เคียงมาจ้าหน่ายเพ่ิมมากขึ นทุกปี เนื่องจากมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 100-200 บาท โดยขาด
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การเก็บรักษาสายพันธุ์ไว้ให้แพร่พันธุ์ได้ในฤดูกาลต่อไป แต่ละปีช่วงฤดูฝน จะมีการเก็บเห็ดรากลุ่มนี ไปจ้าหน่ายทั ง

ดอกอ่อนและดอกแก่ เป็นการท้าลายพันธุ์เห็ด เพราะเห็ดยังไม่สร้างสปอร์เพ่ือขยายพันธุ์ การแพร่กระจายพันธุ์

ของเห็ดกลุ่มนี จึงมีทางเดียว คือการเจริญของเส้นใยเห็ดราในดิน ซึ่งจะขยายพันธุ์ได้ช้ามาก ถ้าไม่มีไม้ยืนต้นชนิด

เดียวกันปลูกใกล้ชิดกัน ดังนั นเห็ดรากลุ่มนี จึงมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปหมด ถ้าไม่มีการจัดการอนุรักษ์ไว้อย่างมี

ระบบวิธี การอนุรักษ์เห็ดราพวกเอ็กโตไมคอร์ไรซ่า สามารถท้าได้หลายวิธี บางวิธีจ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั นสูง

ช่วย ซึ่งกว่าจะเห็นผล อาจใช้เวลานานมาก การศึกษาเรื่องนี  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื อเห็ดตับเต่า 

(Phaeogyroporus portentosus (Berk. et Broome) Mc Nabb)  กับพืชอาศัยที่ได้รับการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า 

และมีการจัดการระบบการให้น ้ากระตุ้นการเกิดดอกเห็ดตับเต่านอกฤดู เพ่ือเพ่ิมปริมาณเห็ดตับเต่าในธรรมชาติ 

เป็นการอนุรักษ์เชื อพันธุ์เห็ดอย่างยั่งยืน (Dahlberg et al., 2010) และมีผลพลอยได้ท้าให้พืชอาศัยเจริญเติบโตดี 

อีกทั งสามารถพัฒนาการผลิตเห็ดตับเต่าในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรต่อไป 

การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดระบบการให้ผลผลิตเห็ดตับเต่าในแปลงพืชอาศัยในพื นที่เกษตรกร

โดยควบคุมการให้น ้ า  เพ่ือผลิตเห็ดตับเต่านอกฤดูและช่วยอนุรักษ์ เชื อเห็ดตับเต่า (Phaeogyroporus 

portentosus (Berk. et Broome) Mc Nabb) ในสภาพพื นที่ที่มีพืชอาศัยชนิดต่างๆ มีผลพลอยได้ท้าให้พืชอาศัย

เจริญเติบโตดี อีกทั งสามารถพัฒนาการผลิตเห็ดตับเต่าในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรต่อไป 

งานวิจัยนี เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตเห็ดตับเต่าซึ่งมีศักยภาพในการผลิตให้เป็นเห็ดเชิง

พาณิชย์ชนิดใหม่ ด้าเนินการทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตในพื นที่ภาคเหนือตอนบนในพื นที่เกษตรกร 

วิธีด้าเนินการใช้หลักของ Farming System Research โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร รวมถึง

วิธีการควบคุมการให้น ้าที่มีผลต่อการให้ผลผลิตเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าเชิงพาณิชย์ 

เห็ดตับเต่า หรือทางภาคเหนือเรียกเห็ดห้า เป็นเห็ดราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าที่อยู่กับพืชอาศัยได้หลายชนิด 

เช่น ต้นหว้าหรือห้า (Eugenia cumini Druce) เป็นพืชในวงศ์ Myrtaceae ทางภาคเหนือ จึงเรียกเห็ดตับเต่าชนิด

นี ว่าเห็ดห้า นอกจากต้นหว้าแล้วเห็ดชนิดนี ยังมีพืชอาศัย อ่ืนอีก คือ มะกอกน ้า (Elaeocarpus hygrophilus 

Kurz) ในวงศ์ Elaeocarpaceae ซึ่งต่างวงศ์กับต้นหว้า เอ็กโตไมคอร์ไรซ่าช่วยท้าหน้าที่ให้พืชได้รับสารอาหาร

โดยตรงจากกระบวนการเมตะโบไลท์ และยังช่วยสร้างเส้นใยห่อหุ้มรากท้าให้สามารถดูดซับความชุ่มชื นจากดิน

และราก ท้าให้พืชสามารถทนต่อสภาวะที่แห้งแล้งได้ดี น ้าย่อยของเห็ดตับเต่าช่วยให้แร่ธาตุอาหารในดินแปรสภาพ

มาอยู่ในรูปที่เป็น ประโยชน์ต่อพืช อีกทั งยังท้าหน้าที่เหมือนราเจ้าถิ่นท้าให้เชื อราโรคพืชต่างๆ เข้าท้าลายพืชได้

ยากขึ น จึงท้าให้ต้นไม้ที่มีเห็ดตับเต่าหรือไมคอร์ไรซ่าอาศัยอยู่มีความแข็งแรงต้านทานต่อเชื อราโรคพืชได้มากขึ น  

การปลูกเชื อ ECM ลงในกล้าไม้สามารถท้าได้ทั งในระดับห้องปฏิบัติการในสภาพปลอดเชื อ หรือผลิตหัวเชื อใน

ปริมาณมากเพ่ือใช้ปลูกเชื อลงกล้าไม้  การปลูกเชื อ ECM ในสภาพปลอดเชื อท้าได้โดยการเลี ยงเชื อ ECM ใน
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อาหารเลี ยงเชื อและน้าเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการฆ่าเชื อที่ผิวเมล็ดแล้ววางลงบนอาหารเลี ยงเชื อที่มีเส้นใยของ ECM 

เจริญอยู่ เมื่อรากพืชงอกออกจากเมล็ดแล้วรากก็จะแตะกับเชื อ ECM โดยตรง การผลิตหัวเชื อ ECM ในปริมาณ

มาก นิยมผลิตเพ่ือใช้ปลูกเชื อลงในกล้าไม้  มี 2 รูปแบบ คือ หัวเชื อจากสปอร์ และ หัวเชื อจากเส้นใย การใช้สปอร์

เป็นหัวเชื อเหมาะส้าหรับ ECM ที่มีดอกเห็ดขนาดใหญ่ เช่น ท้าโดยเก็บดอกเห็ดที่บานเต็มที่จากธรรมชาติมาผึ่งให้

แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส จากนั นก็น้าดอกเห็ดแห้งใส่ในถุงพลาสติกและบีบให้เป็นชิ นเล็กๆ ด้วยมือ 

(ไม่ใช้เครื่องบดตัวอย่างเนื่องจากอาจจะมีผลต่อความมีชีวิตของสปอร์) หัวเชื อสปอร์นี น้าไปปลูกลงบนกล้าไม้ได้

หลายรูปแบบเช่น ละลายในน ้าและน้าไปรดลงในกล้าไม้ หรืออาจจะน้าไปผสมกับสารเฉื่อยและท้าเป็นเม็ด ส้าหรับ

รองก้นหลุมในขณะปลูกกล้าไม้ เป็นต้น  การผลิตหัวเชื อในรูปเส้นใยท้าได้โดยแยกให้ได้เส้นใยบริสุทธิ์ของ ECM 

และเพ่ิมปริมาณเส้นใยในอาหารสังเคราะห์ จากนั นก็น้าเส้นใยมาใช้เป็นหัวเชื อโดยตรง หรืออาจจะต้องผสมกับสาร

อ่ืน เช่น hydro gel, peat-vermiculite หรือ เมล็ดธัญพืชบางชนิด (อ้างจาก อนงค์และอัจฉรา, 2530)  การ

จัดการปัจจัยที่มีผลต่อการให้ดอกเห็ดตับเต่าได้แก่ 1) การจัดระบบควบคุมน ้าให้แก่พืชอาศัยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดดอก

เห็ด ท้าได้โดยการให้น ้าสลับกับการงดน ้าแก่พืชอาศัย ในช่วงที่พืชอาศัยขาดน ้า จะมีการสะสมอาหารมากขึ น ลด

อัตราการเจริญเติบโตทางใบ เมื่อได้รับน ้าอย่างเต็มที่ พืชอาศัยก็จะแตกใบอ่อน และออกดอก ในขณะเดียวกันที่

พื นข้างล่าง ก็จะเกิดดอกเห็ดตับเต่า โดยวิธีเช่นนี  สามารถท้าให้ผลิตเห็ดตับเต่าได้ทั งปี การให้น ้า ท้าได้หลายวิธี ทั ง

แบบให้น ้าตามท้องร่องสวน หรือให้โดยระบบสปริงเกลอร์ 2) การเพ่ิมปริมาณรากของพืชอาศัย โดยใส่หินฟอสเฟต 

เช่นเดียวกับการเตรียมหลุมปลูกพืช เพื่อกระตุ้นการเกิดรากใหม่ ทั งนี ต้องมีการปรับปรุงบ้ารุงดินไม่ให้ดินแน่น ดิน

ต้องมีการระบายน ้าดี รากก็จะเจริญลงไปในดินได้ดีขึ น นอกจากนี  การใส่อินทรียวัตถุ เพ่ือปรับความเป็นกรดด่าง

ของดินให้เหมาะสม จะท้าให้มีรากเพ่ิมมากขึ น เพ่ิมโอกาสในการผลิตเห็ดตับเต่าได้มากขึ น 

เห็ดตับเต่าเป็นเห็ดราที่มีความสัมพันธ์กับพืชอาศัย เป็นเห็ดราจ้าพวกเอ็กโตไมคอร์ซ่ามีความสัมพันธ์กับ

รากหาอาหาร (Feeder roots) ของพืชชั นสูงแบบเอื ออ้านวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Symbiotic relationship) 

เส้นใยเห็ดราไม่มีสารสีเขียว (Chlorophyll) เหมือนพืช จึงไม่สามารถสร้างอาหารจ้าพวกคาร์โบไฮเดรต น ้าตาล

และไวตามิน จึงต้องอาศัยดูดซึมจากสารอาหารเหล่านี  รวมทั งโปรตีน ซึ่งเป็นของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมาทางระบบ

รากของต้นไม้ (อนิวรรต, 2542) แต่การที่เส้นใยของเห็ดราเจริญห่อหุ้มรากของต้นไม้ไว้จะมีส่วนช่วยรักษาความชื น

ให้ต้นไม้ในฤดูแล้ง และต้นไม้ก็ยังได้ธาตุฟอสฟอรัสในดินซึ่งเห็ดราสลายออกมาจากดินให้เป็นธาตุอาหารในรูปที่

ต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้ทันที ท้าให้ต้นไม้มีรากท่ีแข็งแรงเจริญเติบโตดี หาอาหารได้มากขึ น และเม่ืออยู่ในสภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็จะรวมตัวกันออกเป็นดอกเห็ดบริเวณโคนต้นไม้ที่มีรากพืชกระจายอยู่ เราจึงเรียกเห็ดรา

จ้าพวกนี ว่า เอ็กโตไมคอร์ไรซ่า เห็ดราดังกล่าวนี เมื่อเราท้าลายพืชอาศัย เห็ดราก็จะตายไปด้วย  เชื อราแต่ละชนิด

ใช้เวลาในการเข้าสู่รากพืชอาศัยยาวนานต่างกัน ความรวดเร็วในการเข้าไปอาศัยอยู่กับรากพืชอาศัยหลังจากการ
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ปลูกเชื อราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าให้แก่ต้นพืช นริษฎา (2552) พบว่า เส้นใยของเชื อเห็ดห้าสามารถเข้ารากของมะกล่้า

ต้น (Adenanthera pavonina Linn.)  มะไฟจีน (Clausena lansium (Lour)  และผักหวานบ้าน (Sauropus 

androgynus   Merr.) โดยแทรกระหว่างเซลล์ราก เมื่อปลูกถ่ายเชื อได้ 4 เดือน ส่วนต้นมะกอกน ้า 

(Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) ใช้เวลา 6 เดือน เส้นใยจึงเข้าราก  โดยจะพบเส้นใยของเชื อเห็ดห้าในชั น

คอร์เท็กซ์ของรากพืช (นริษฎา, 2552)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เห็ดตับเต่าเป็นเห็ดทรงร่ม ในร่มมีรูเล็กๆ สร้างสปอร์ในรู (pore) นี  จึงเรียก

แบบรวม ๆ ว่า พอร์ฟันไจ (pore fungi) หมวกเห็ดเป็นรูปกระทะคว่้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 12-30 ซม. ดอกอ่อนมีขน

ละเอียดคล้ายก้ามะหยี่สีน ้าตาล เมื่อบานเต็มที่ กลางหมวกเว้าเล็กน้อย ผิวสีน ้าตาลเข้มอมเหลืองอ่อน ปริแตกเป็น

แห่งๆ ด้านล่างของหมวกมีรูกลมเล็กๆ สีเหลือง ปากรูเชื่อมติดเป็นเนื อเดียวกัน เมื่อบานเต็มที่เนื อจะเปลี่ยนเป็นสี

เหลือง อมเขียวหม่น และเขียวหม่นอมน ้าตาล ก้านอวบใหญ่สีน ้าตาลอมเหลือง โคนก้านโป่งเป็นกระเปาะ 

บางส่วนนูนและเว้าเป็นร่องลึก เมื่อตัดหรือหั่นถูกอากาศ เนื อเห็ดตับเต่าจะสีน ้าเงินอมเขียว  เห็ดตับเต่าที่เกิดตาม

ธรรมชาติ สามารถพบได้ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน  แหล่งที่พบได้ทั่วไปตามภาคเหนือ (ชาตรีและเยาวลักษณ์, 

2544) ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง หรือป่าแดง ป่าแพะ ป่าสะแก ใต้ร่ม

โพธิ์ ไทร กุ่ม รวมถึงในสวนไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น สวนมะม่วง มะไฟ ล้าไย ต้นทองหลาง กระถินยักษ์ กระถินเทพา 

ซ่ึง จากการอยู่ร่วมกันของเห็ดตับเต่าและต้นพืชอาศัย เห็ดตับเต่าเมื่อเจริญด้านนอกรากพืช  ได้ประโยชน์จากพืช

คือได้อาหารจากของเหลวที่ซึมออกมาจากรากพืช ในขณะที่อาหารส่วนใหญ่ได้จากเศษพืช สารอินทรีย์ที่ย่อย

สลายตัว สิ่งขับถ่ายของเห็ดรวมทั งสารอินทรีย์ที่เห็ดย่อยให้แตกสลายกลายเป็นแร่ธาตุที่พืชสามารถดูดกินได้ และ

ความชื นในดินที่เส้นใยเห็ดซึมซับไว้ก็เป็นประโยชน์แก่ต้นไม้ (Theodore and Lipson, 2010)  คือท้าให้ต้นไม้โต

เร็ว ทนแล้ง  และมีเชื อโรคเบียดเบียนน้อย นอกจากนี เชื อราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูด

ซึมน ้าและแร่ธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และธาตุอ่ืนๆ ให้แก่พืชอาศัยได้มากกว่าพืชที่

ไม่มีเชื อราเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าหลายเท่า (Mosse  et al. 1981; Smith  & Dowel, 1979) เนื่องจากเชื อราเอ็กโต

ไมคอร์ไรซ่าไปช่วยเพิ่มพื นที่ผิวและปริมาณรากพืชอาศัย ช่วยย่อยสลายและดูดซับธาตุอาหารจากหินแร่ในดินที่

สลายตัวยาก (Borovicka et al., 2010)  และอินทรียสารต่างๆ ที่ยังสลายตัวไม่หมดให้พืชน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ช่วยเพิ่มอายุของรากโดยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้แก่ระบบรากของต้นไม้ และป้องกันโรคท่ีจะเกิดกับ

ระบบรากของพืชอาศัย ท้าให้ต้นไม้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพพื นที่ที่แห้งแล้ง ทนทานต่อความเป็นพิษของ

ดิน ทนทานต่อความเป็นกรดด่างของดิน ช่วยเพิ่มพูนความเจริญเติบโตของต้นไม้ได้มากกว่าปกติ (อนิวรรต, 2542) 

มีรายงานว่า เมื่อน้าเชื อเห็ดสกุลตับเต่าใส่รองก้นหลุม แล้วปลูกต้นยูคาลิปตัส สามารถท้าให้ต้นยูคาลิปตัส

เจริญเติบโตมากกว่าธรรมดาถึง 16.9% (ออมทรัพย์ และคณะ, 2544) สามารถเสริมสร้างระบบนิเวศป่าไม้ให้มี
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ความอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนยิ่งขึ น (Garibay-Orijel et al., 2009)    เห็ดตระกูลเอ็กโตไมคอร์ไรซ่า จึง

นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อโลกและเกษตรกร (De Roman et al., 2005) โดยสามารถใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ทางเลือกทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตไม้ผล (Thamsurakul and Charoensook, 2006) ท้าให้ลดต้นทุนจาก

การใช้ปุ๋ยเคมี หรือฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงให้แก่พืชอาศัย (Azcon-Aguilar 

and Barea, 1997) จึงท้าให้พืชที่อยู่ร่วมกับเอ็กโตไมคอร์ไรซ่าปลอดภัยจากโรคและแมลงมากกว่า เพราะเมื่อเรา

น้าสปอร์ของเชื อเห็ดตับเต่าใส่ไว้ที่โคนต้นพืชจะช่วยท้าให้พืชเจริญเติบโตและมีความแข็งแรงปลอดภัยจากโรคและ

แมลงมากกว่าพืชที่ไม่มีเห็ดเอ็กโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ การบริโภคดอกเห็ดตับเต่าน้ามาแกงกับยอดฟักทองหรือ

หน่อไม้สด อาจน้ามาผัด แกงคั่ว แกงป่า ต้มย้า หรือลวกจิ มน ้าพริก นิยมใช้ดอกเห็ดอ่อนที่ยังโตไม่เต็มที่ เนื อเห็ด

จะแน่นกว่าเห็ดแก่ (อนงค์และอัจฉรา, 2530)  คุณค่าทางอาหารของเห็ดตับเต่าใน 100 กรัม ให้พลังงาน 29 กิโล

แคลอรี ประกอบด้วย น ้า 92.4 กรัม โปรตีน 2.5 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 4.5 กรัม แคลเซียม 13 

มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 37 มิลลิกรัม ไทอะมีน 0.06 มิลลิกรัม ไนอะซิน 2.0 มิลลิกรัม วิตามินซี 16 มิลลิกรัม (ทวี

ทองและนิดดา, 2548) และ สรรพคุณทางยาของเห็ดตับเต่าที่เกิดจากดิน มีเมือกมาก สีด้า-ขาว นวลๆ รสเย็นชื่นๆ 

โดยมากใช้ปรุงเป็นอาหาร ช่วยบ้ารุงร่างกาย กระจายโลหิต ดับพิษร้อนภายใน (ทวีทองและนิดดา, 2548; โรงเรียน

แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร, 2528)  มีรายงานชนิดของพืชอาศัยที่สามารถอยู่

ร่วมกับเห็ดตับเต่าได้ คือ 

ไม้ป่า ได้แก่ พืชป่าหลายชนิดในป่าทาม ป่าเต็งรัง (Lee et al., 2008) ยางนา สะแบง (เหียง) กระบาก 

หูลิง ไทร พันธุ์ไม้ตระกูลยาง สะแกนา พะยอม ชาด มะแซว กระบก ไม้แดง ต้นขาม มะค่า เสียว กระทุ่ม ชบา 

เทียนทอง (เทียนหยด)  

สวนไม้โตเร็ว เช่น กระถินยักษ์ กระถินเทพา 

พืชปลูก ประเภทไม้ผล ได้แก่ มะม่วง มะกอกน ้า หว้า ชมพู่ แค ทองหลาง มะไฟ มะกอกบ้าน น้อยหน่า 

ส้มโอ ล้าไย ลิ นจี่ มะม่วงหิมพานต์ กระท้อน ส้ม และในสภาพไร่นาสวนผสม (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ) 

ไม้ยืนต้นประดับ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ร้าเพย ยี่โถ ชบา ล้าดวน 

ไม้เศรษฐกิจอ่ืน ได้แก่ ยางพารา ยูคาลิปตัส 

ไม้ล้มลุก เช่น โสน (ดีพร้อม, 2546) ฝ้ายน ้า 

การขยายพันธุ์เห็ดตับเต่า โดยวิธีธรรมชาตินั นเกิดขึ นได้หลายทาง เช่น 

1. โดยอาศัยตัวเห็ดเอง จากสปอร์ของเห็ดที่แก่แล้ว ถูกฝนชะล้างไปในบริเวณใกล้เคียงที่มีพืชอาศัยอยู่

ใกล้กัน หรือจากเส้นใยเห็ดราที่แตกแขนงไปในดิน วิธีนี ต้องมีพืชอาศัยชนิดเดียวกันเกิดใกล้ชิดติดกัน การแพร่

ระบาดไปได้ช้าแต่มีโอกาสแน่นอนกว่า 
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2. โดยอาศัยสัตว์ที่มากินดอกเน่าแล้วติดเอาสปอร์ของเห็ดไปแพร่ระบาดในที่ห่างไกล วิธีนี การกระจาย

พันธุ์ไปได้ไกลกว่าแต่โอกาสที่จะไปตกบริเวณที่มีพืชอาศัยน้อยลง 

3. โดยอาศัยมนุษย์ (Molina et al., 2011) ท้าการปลูกเชื อให้แก่ต้นพืชอาศัย  

วิธีการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่าแก่พืชอาศัย วิธีการขึ นอยู่กับความสะดวกของผู้ปฏิบัติและฤดูกาล มีขั นตอน ดังนี  

1. เลือกชนิดของต้นไม้ที่สามารถอยู่ร่วมกับเชื อเห็ดตับเต่าได้ 

2. ใส่เชื อเห็ดลงไปในส่วนของรากต้นไม้เหล่านั น เลือกท้าได้หลายวิธีตามสะดวกและตามฤดูกาล ดังนี  

2.1 ขูดเอาผิวดินที่เคยมีเห็ดขึ น และเห็ดเก่าปล่อยสปอร์ไว้ เอาดินนี มาใส่ตรงโคนต้นไม้

ข้างต้น 

2.2 น้าเห็ดแก่จนมีสปอร์มาขย้าหรือล้างน ้าให้สปอร์หลุด แล้วเอาน ้าล้างดอกเห็ดมาเจือจาง

ด้วยน ้าราดตรงโคนต้นไม้ที่เป็นพืชอาศัย ท้ากับต้นเล็กจะโตเร็วมากๆ ท้ากับต้นใหญ่ จะท้าให้โตเร็วขึ น (Hall et 

al., 2003) ส่วนต้นใหญ่ที่ยังไม่เคยเกิดเห็ด ถ้ารดทั งโคนต้นและใต้พุ่มในฤดูฝน หรือรดน ้าชุ่มชื น ปีถัดไปจะเริ่มเกิด

เห็ด และเกิดมากขึ นๆ ในปีต่อๆ ไป วิธีนี จะได้การแพร่กระจายกว้างขวางมาก 

2.3 น้าดอกเห็ดแก่หรืออ่อนก็ได้ใส่เครื่องปั่นผลไม้ ปั่นจนละเอียดแบบน ้าปั่นผสมน ้ารดโคน

ต้นไม้ หรือจะน้ามาโรยหรือขยี ทิ งในบริเวณต้นไม้ต้นอ่ืน (วสันณ์ เพชรรัตน์, 2536) 

2.4 ล้างเส้นใยออกจากหัวเชื อเมล็ดข้าวฟ่าง (หัวเชื อ 1 ขวดต่อน ้า 2 ลิตร)  ใช้จอบขุดบริเวณ

รอบชายพุ่มจนพบรากฝอยของพืชอาศัย แล้วน้าเชื อไปราดบริเวณชายพุ่มก่อนกลบด้วยดิน การเข้าอยู่อาศัยของใย

เห็ด จะเจริญดีมากท่ีรากอ่อนปลายราก เชื อเห็ดจะใช้เวลาพัฒนา 1-3 ปี ต้นไม้ผ่านแล้งพอได้ความชื นจะแตกใบ

อ่อน รากอ่อน เส้นใยเห็ดก็รวมตัวเกิดเป็นดอกเห็ด ให้ดอกเห็ดได้ทุกปี 

2.5 เพาะเลี ยงเส้นใยในอาหารวุ้นหรืออาหารเหลวจนมีปริมาณมากพอแล้วน้าไป ปั่นกับน ้าให้

เส้นใยขาดเป็นท่อนเล็กๆ แล้วน้าไปรดบริเวณท่ีเป็นพืชอาศัย วิธีนี ต้องท้าในห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื อ เพ่ือป้องกัน

การปนเปื้อนจากเชื อราชนิดอ่ืน แล้วน้าน ้าที่ปั่นแล้ว ไปรดหรือคลุกดินที่จะไปปลูกกล้าของพืชอาศัยของเห็ดแต่ละ

ชนิด วิธีนี ส่วนมากใช้กับการเพาะเมล็ดที่ปลูกทดแทนการตัดไม้ท้าลายป่า เช่น การปลูกสน ยูคาลิปตัส ฯลฯ กว่า

จะมีดอกเห็ดก็ใช้เวลานานเป็นปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี วัตถุประสงค์หลักมิใช่เห็ดแต่เป็นการช่วยการเจริญเติบโต

ของพืชอาศัย เห็ดราเป็นผลพลอยได้ในอนาคต ในสภาพดินเลวจะเห็นผลการเจริญเติบโตของพืชอาศัยชัดเจนกว่า

การปลูกพืชอาศัยในดินที่อุดมสมบูรณ์  

 

ปัจจัยในการเกิดดอกของเห็ดตับเต่า ปกติการเกิดดอกเห็ดพบมากในฤดูฝนเพราะมีความชุ่มชื นมาจาก

ฝน เห็ดตับเต่าสามารถดอกเกิดได้ตลอดปีถ้าอาหารและความชื นเพียงพอ หากจัดการปลูกพืชเป็นระบบ มีการใส่
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เชื อให้รากพืช ปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมที่ 5.5-6.5 (อนิวรรต, 2542) อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25-30  ๐C ให้

ปุ๋ยอินทรีย์ทั งแก่เห็ดและพืชอาศัย สามารถกระตุ้นให้เกิดดอกเห็ดตับเต่านอกฤดูในพืชอาศัยที่เคยพบดอกเห็ด

ตับเต่าขึ นตามธรรมชาติได้ เมื่อควบคุมสภาพแปลงให้มีความชื นหรือแห้งสลับกัน  โดยการให้น ้าด้วยระบบสปริง

เกลอร์เลียนแบบการตกของฝน จะพบดอกเห็ดตับเต่าขึ นบริเวณใต้ทรงพุ่มของพืชอาศัยหลังจากให้น ้า 2-3 สัปดาห์ 

การควบคมุสภาพแบบนี ท้าให้ผลิตเห็ดได้ทั งปี (ดีพร้อม, 2543; นันทินี และคณะ, 2553) 

 

7. วิธีด าเนินการ 

 7.1 วิธีการด้าเนินการวิจัย 

น้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกระตุ้นเห็ดตับเต่าให้ออกดอกด้วยการให้น ้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพพื นที่ เปรียบเทียบกับวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้ว คัดเลือกเกษตรกรที่เป็นตัวแทนร่วมท้าแปลง

ทดสอบ โดยเลือกแปลงพืชอาศัย ได้แก่ มะเกี๋ยง (2 ราย) และมะกอกน ้า (4 ราย) ในพื นที่เกษตรกรรวม 6 ไร่ ใน

อ้าเภอดอยสะเก็ด และอ้าเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ด้าเนินการ 2 กรรมวิธี ดังนี  

1) กรรมวิธีทดสอบ:- ปลูกเชื อเห็ดตับเต่าให้แก่ต้นพืชอาศัย (ภาพผนวก 1) มีการกระตุ้นเชื อเห็ดตับเต่าให้

ออกดอกด้วยการให้น ้า โดยใช้วิธีเลียนแบบการตกของฝนโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์แก่ต้นพืชอาศัยในแปลงวันละ 2 

ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 วันเพ่ือเพ่ิมความชื นให้กับดินโดยรอบระบบรากต้นพืชอาศัยและหยุดการให้น ้า 5  วันเพ่ือให้

ความชื นในดินบริเวณระบบรากมีการกระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจากนั นให้น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง เพ่ือรักษาระดับ

ความชื นในดินให้อยู่ที่ระดับความจุความชื นสนามติดตามการสร้างดอกเห็ดตับเต่าในพืชอาศัยในรอบปี 

2) กรรมวิธีเกษตรกร:- ปลูกเชื อเห็ดตับเต่าให้แก่ต้นพืชอาศัย ไมม่ีการกระตุ้นเชื อเห็ดตับเต่าให้ออกดอก

ด้วยการควบคุมน ้า แต่จะปล่อยให้เห็ดตับเต่าออกดอกตามธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม 

7.2 การบันทึกข้อมูล 

1) ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยข้อมูลพื นฐานของเกษตรกร ข้อมูลดิน  

2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

3) ขอ้มูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิต รายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

4) ข้อมูลทางด้านสังคม ข้อมูลผลกระทบของเกษตรกรต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

5) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  ด้าเนินการที่ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และฟาร์มของเกษตรกรร่วมโครงการในพื นที่ อ้าเภอดอยสะเก็ด และ

อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 8.1 การเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่าร่วมกับต้นมะเกี๋ยง 

 จากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่าแก่ต้นมะเกี๋ยง (อายุ 2 ปี) ในแปลงเกษตรกร จ้านวน 2 ราย อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม่ สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556-2558 มีปริมาณน ้าฝนต่้าสุดในเดือน

มกราคม 4.2 มม. และปริมาณน ้าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 216.9 มม. อุณหภูมิต่้าสุดในเดือนมกราคม 14.9 °C 

และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 36.5 °C (ตารางผนวก 1 และภาพผนวก 2) ดินมีสภาพเป็นกรดอ่อน (5.5-

6.1) มีอินทรียวัตถุ (1.94-3.78%) ฟอสฟอรัส (16-34 mg/kg) โพแทสเซียม (79-191 mg/kg) และแคลเซียม 

(356-1041 mg/kg) อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีแมกนีเซียมสูง (149-281 mg/kg) แต่มีโบรอนต่้า (0.28-0.78 

mg/kg) (ตารางผนวก 2) และให้น ้าตามแผนการทดสอบ โดยใช้วิธีเลียนแบบการตกของฝนโดยใช้ระบบสปริง

เกลอร์แก่ต้นมะเกี๋ยงในแปลงวันละ 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 วันเพ่ือเพ่ิมความชื นให้กับดินโดยรอบระบบรากต้นพืช

อาศัยและหยุดการให้น ้า 5 วันเพ่ือให้ความชื นในดินบริเวณระบบรากมีการกระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจากนั นให้

น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง เพ่ือรักษาระดับความชื นในดินให้อยู่ที่ระดับความจุความชื นสนาม จากนั น ตรวจการเข้า

อาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าในราก (ภาพผนวก 3) มะเกี๋ยง ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือนหลังจากการปลูกเชื อ

เห็ดตับเต่าแก่ต้นมะเกี๋ยง พบว่า หลังจากการปลูกเชื อ 3 เดือน ในแปลงทดสอบซึ่งมีการควบคุมการให้น ้า พบเชื อ

เห็ดตับเต่าในรากมะเกี๋ยง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในแปลงเกษตรกรที่ไม่มีการให้น ้า พบเชื อเห็ดตับเต่าในราก

มะเกี๋ยง 20-30 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่า หลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า 6 เดือน ตรวจ

พบเชื อเห็ดตับเต่าเข้าอยู่ในรากมะเกี๋ยงเพ่ิมขึ น ทั งในแปลงทดสอบและเกษตรกร คือ แปลงทดสอบ พบ 90 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงเกษตรกร พบ 20-50 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่าในแปลง

มะเกี๋ยง (ภาพ 1) 
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ภาพ 1 การเข้าอาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าร่วมกับรากมะเกี๋ยงหลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า 

เป็นเวลา 3 และ 6 เดือน 

 8.2 การเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่าร่วมกับต้นมะกอกน้้า 

 ได้ทดสอบเพ่ิมเติมโดยปลูกเชื อเห็ดตับเต่าแก่ต้นมะกอกน ้า (อายุ 10-15 ปี) ในแปลงเกษตรกร อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ จ้านวน 4 ราย สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556-2558 มีปริมาณน ้าฝน

ต่้าสุดในเดือนมกราคม 4.2 มม. และปริมาณน ้าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 216.9 มม. อุณหภูมิต่้าสุดในเดือน

มกราคม 14.9 °C และอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 36.5 °C (ตารางผนวก 1 และภาพผนวก 2) ดินมีสภาพ

เหมาะสมเป็นกรดอ่อนถึงเป็นกลาง (5.8-7.4) มีอินทรียวัตถุ (1.41-4.39%) อยู่ในระดับที่เหมาะสม ธาตุที่มีใน

ระดับสูง คือ ฟอสฟอรัส (20-348 mg/kg) โพแทสเซียม (61-1870 mg/kg) แคลเซียม (571-2003 mg/kg) และ

แมกนีเซียม (144-481 mg/kg) แต่มีโบรอนต่้า (0.22-1.05 mg/kg) (ตารางผนวก 2) และให้น ้าตามแผนการ

ทดสอบ คือ มีการกระตุ้นเห็ดตับเต่าให้ออกดอกด้วยการให้น ้า โดยใช้วิธีเลียนแบบการตกของฝนโดยใช้ระบบ

สปริงเกลอร์แก่ต้นพืชอาศัยในแปลงวันละ 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 วันเพ่ือเพ่ิมความชื นให้กับดินโดยรอบระบบราก

ต้นพืชอาศัยและหยุดการให้น ้า 5 วันเพ่ือให้ความชื นในดินบริเวณระบบรากมีการกระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจาก

นั นให้น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง เพ่ือรักษาระดับความชื นในดินให้อยู่ที่ระดับความจุความชื นสนาม จากนั น ตรวจการ

เข้าอาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าในรากมะกอกน ้า ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือนหลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า

แก่ต้นมะกอกน ้า พบว่า หลังจากการปลูกเชื อ 3 เดือน ในแปลงทดสอบซึ่งมีการควบคุมการให้น ้า พบเชื อเห็ด

ตับเต่าในรากมะกอกน ้า 33-67 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในแปลงเกษตรกรที่ไม่มีการให้น ้า พบเชื อเห็ดตับเต่าในราก

มะกอกน ้า 20-43 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่า หลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า 6 เดือน ตรวจ

พบเชื อเห็ดตับเต่าเข้าอยู่ในรากมะกอกน ้าเพ่ิมขึ น ทั งในแปลงทดสอบและเกษตรกร คือ แปลงทดสอบ พบ 66-89 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงเกษตรกร พบ 33-60 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่าในแปลง

มะกอกน ้า (ภาพ 2) 
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ภาพ 2 การเข้าอาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าร่วมกับรากมะกอกน ้าหลังการปลูกเชื อ 3 เดือน และ 6 เดือน 

 8.3 การเจริญของเชื้อเห็ดตับเต่าร่วมกับต้นพืชอาศัยอ่ืนๆ 

 1) การทดสอบการเจริญของเชื อเห็ดตับเต่าร่วมกับพืชอาศัยอายุสั น ในการทดลองนี ได้ท้าการทดสอบกับ

ต้นโสน โดยปลูกต้นโสนในบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. สูง 40 ซม. เมื่อต้นโสนอายุ 1 เดือน ได้ปลูก

เชื อเห็ดตับเต่าที่รากต้นโสน พร้อมทั งให้น ้าตามแผน คือ มีการกระตุ้นเห็ดตับเต่าให้ออกดอกด้วยการให้น ้า ใช้วิธี

เลียนแบบการตกของฝนโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์แก่ต้นโสนในแปลงวันละ 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 วันเพ่ือเพ่ิม

ความชื นให้กับดินโดยรอบระบบรากต้นโสนและหยุดการให้น ้า 5 วันเพ่ือให้ความชื นในดินบริเวณระบบรากมีการ

กระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจากนั นให้น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง เพ่ือรักษาระดับความชื นในดินให้อยู่ที่ระดับความจุ

ความชื นสนาม จากนั น ตรวจการเข้าอาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าในรากโสน ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน

หลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่าแก่ต้นโสน พบว่า หลังจากการปลูกเชื อ 3 เดือน ในแปลงทดสอบซึ่งมีการควบคุม

การให้น ้า พบเชื อเห็ดตับเต่าในรากโสน 53 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในแปลงควบคุมที่ไม่มีการให้น ้า พบเชื อเห็ดตับเต่าใน

รากโสน 33 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่า หลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า 6 เดือน ตรวจพบ

เชื อเห็ดตับเต่าเข้าอยู่ในรากโสนเพ่ิมขึ น ทั งในแปลงทดสอบและเกษตรกร กล่าวคือ แปลงทดสอบ พบ 100 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงควบคุม พบ 80 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่าในแปลงโสน 

(ภาพ 3) 

 2) การเจริญของเชื อเห็ดตับเต่าร่วมกับไม้ยืนต้นอื่นๆ ได้ทดสอบการเจริญของเชื อเห็ดตับเต่าร่วมกับไม้ยืน

ต้นอ่ืนๆ ได้แก่ ต้นหางนกยูงไทย ต้นชมพู่ ต้นมะกอก ต้นมะม่วง ต้นแค และต้นซ่อนกลิ่น ซึ่งมีอายุระหว่าง 1-1.5 

ปี ได้ปลูกเชื อเห็ดตับเต่าที่รากต้นพืชอาศัย พร้อมทั งให้น ้าตามแผน คือ มีการกระตุ้นเห็ดตับเต่าให้ออกดอกด้วย
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การให้น ้า โดยใช้วิธีเลียนแบบการตกของฝนโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์แก่ต้นพืชอาศัยในแปลงวันละ 2 ชั่ วโมง 

ติดต่อกัน 3 วันเพ่ือเพ่ิมความชื นให้กับดินโดยรอบระบบรากต้นพืชอาศัยและหยุดการให้น ้า 5 วัน เพ่ือให้ความชื น

ในดินบริเวณระบบรากมีการกระจายอย่างสม่้าเสมอ หลังจากนั นให้น ้าสัปดาห์ละ 1 ครั ง เพื่อรักษาระดับความชื น

ในดินให้อยู่ที่ระดับความจุความชื นสนามจากนั น ตรวจการเข้าอาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าในรากพืชอาศัย ที่

ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือนหลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่าแก่ต้นพืชอาศัย พบว่า ในแปลงทดสอบซึ่งมีการ

ควบคุมการให้น ้า มีเชื อเห็ดตับเต่าในรากหางนกยูงไทย ชมพู่ มะกอก มะม่วง แค และซ่อนกลิ่น 80 40 25 80 60 

และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ส่วนในแปลงควบคุมที่ไม่มีการให้น ้า ไม่พบเชื อเห็ดตับเต่าในรากหางนกยูงไทย 

ชมพู่ มะกอก มะม่วง และซ่อนกลิ่น แต่พบในรากแค 20 เปอร์เซ็นต์ และยังไม่พบการสร้างดอกเห็ดตับเต่า 

หลังจากการปลูกเชื อเห็ดตับเต่า 6 เดือน ในแปลงทดสอบ ตรวจพบเชื อเห็ดตับเต่าเข้าอยู่ในรากหางนกยูงไทย 

ชมพู่ มะกอก มะม่วง แค และซ่อนกลิ่น เพ่ิมขึ น เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ในพืชอาศัยทุกชนิด ส่วนแปลงควบคุม พบ

เชื อเห็ดตับเต่าในรากหางนกยูงไทย ชมพู่ มะกอก มะม่วง แค และซ่อนกลิ่น 40  20 25 20 40 และ 20 

เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม ยังไมพ่บการสร้างดอกเห็ดตับเต่าในแปลงพืชอาศัยเหล่านี  (ภาพ 3) 

 
ภาพ 3 การเข้าอาศัยของเชื อเห็ดตับเต่าร่วมกับรากพืชอาศัยชนิดต่างๆ หลังการปลูกเชื อ 3 เดือน และ 6 เดือน 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 9.1 เส้นใยของเชื อเห็ดตับเต่าสามารถเข้ารากของพืชอาศัยแตล่ะชนิดใช้เวลาต่างๆ กัน 

 9.2 ในระยะเวลาที่นานขึ น เชื อเห็ดตับเต่ามีโอกาสเข้าสู่รากพืชอาศัยได้มากขึ น 
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 9.3 ดินที่ได้รับความชื นสม่้าเสมอ เชื อเห็ดตับเต่ามีโอกาสเข้าสู่รากพืชอาศัยได้มากกว่าดินที่ไม่ได้รับ

ความชื นสม่้าเสมอ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

     10.1 เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสามารถน้าวิธีกระตุ้นการออกดอกเห็ดตับเต่าไปปรับใช้ได้  
     10.2 นักวิจัย หรือผู้เพาะเห็ด สามารถน้าผลการทดลองไปพัฒนาเพ่ือหาวิธีการที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับชนิด
พืชอาศัยและพื นที่มากยิ่งขึ น 

 

11. ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ และอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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13. ภาคผนวก  

ตารางผนวก 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ย จ.เชียงใหม่ ปี 2556-2558 

    เดือน อุณหภูมิต่ าสุด (°C) อุณหภูมิสูงสุด (°C) ปริมาณฝน (มม.) 



16 

 

มกราคม 14.9 29.8 4.2 
กุมภาพันธ์ 16.2 32.7 8.9 
มีนาคม 19.5 35.2 17.8 
เมษายน 22.9 36.5 57.3 

พฤษภาคม 23.8 34.2 162 
มิถุนายน 24 32.7 124.5 
กรกฎาคม 23.9 31.8 140.2 
สิงหาคม 23.7 31.5 216.9 
กันยายน 23.2 31.7 211.4 
ตุลาคม 22.2 31.4 117.6 

พฤศจิกายน 19.2 30.1 53.9 
ธันวาคม 15.7 28.6 15.9 
 

 

ตารางผนวก 2 ผลวิเคราะห์ดินแปลงปลูกมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด และมะกอกน ้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ชนิดพืช 

ความเป็น
กรด  อินทรียวัตถ ุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โบรอน 

ชนิดดิน 
เป็นด่าง  (%) Avail P  Avail K  Ca  Mg  B  

(pH)   (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
แปลงมะเกีย๋ง 5.5-6.1 1.94-3.78 16-34 79-191 356-

1041 
149-281 0.28-

0.78 
ร่วนปน
ทราย 

แปลงมะกอกน ้า 5.8-7.4 1.41-4.39 20-348 61-1870 571-
2003 

144-481 0.22-
1.05 

ร่วนปน
ทราย 

ค่าที่เหมาะสม 6-7 2.5-3 26-42 130 10040 135 0.9-3  
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ก. ท้าความสะอาดโคนต้นพืชอาศัยที่จะท้าการปลูก

เชื อเห็ดตับเต่า 

ข. ผสมหัวเชื อเห็ดตับเต่า 1 ขวดต่อน ้า 20 ลิตร 

ส้าหรับรดต้นพืชอาศัย 1 ต้น 

  
ค. ขุดร่องรอบชายพุ่มต้นพืชอาศัย ง. น้าหัวเชื อเห็ดตับเต่าที่ละลายน ้ามารดในร่องที่   

เตรียมไว้ แล้วกลบดิน 

ภาพผนวก 2 วิธีการปลูกเชื อเห็ดตับเต่าให้แก่ต้นพืชอาศัย 
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ภาพผนวก 2 ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิต่้าสุด และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย จ.เชียงใหม่ ปี 2556-2558 

 

 

 

 
ภาพผนวก 3 เส้นใยของเชื อเห็ดตับเต่าเข้าไปอาศัยอยู่กับรากพืชอาศัย โดยแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ราก 
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